
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
.Щепартаменry патрульноi полiцii
19 грулня 2018 року Jt 5601
(у редакцii наказу
,Щепартаменry патрульноi полiцii
22.0\.2020 року Nч 106)

IНФОРМАЦIIZНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОТ ПОСЛУГИ
з оформлення документа дозвiльного характеру (погодження

маршруту руху транспоотного засобу пiд час дорожнього
пеоевезення небезпечних вантажiв)

(нщва алмiнiстративноi послуги)

Управлiння патрульноi полiцii в lвано-Франкiвськiй областi Департаменту
патрульноi полiцii

(назва суб'екга надання адмiнiстратоноi посrryги)

lнформаIriя про центр надання адмiнiстративноi послуги

Управлiпня надання адмiЕiстративних
, послуг

(Щентр надаЕIlя адмiнiстративпrrх
послуг) ,Щолпнськоi MicbKoi ради

вул, Грушевського, 18,, м. ;]олина,
Iвало-ФранкiвськоТ областi, 7 7_500

Вiддаленi робочi мiсця адмiнiстраторiв:
вул. Центральна, 85, с. Белеiв.
вул. Шевченка,5а, с. Велика Тур'я,
вул. ШевчеIrка, 22, с.Гериня,
вул. Шевченка, 19, с. Гошiв,
вул. IBaHa Фраrка, ЗO3а, с. Грабiв,
вул. Шевченка, 81а, с. Княжолука,
вул. Шевченка, 103а, с. Лоп'янка
вул. Тур'янська, 40, с. Ma;ra Тур'я.
вул. Шевченка, З3, с. Надiiв,
вул. Новичка, l5, с.Новичка,
вул. Шевченка. 64, с. Оболоня,
вул. Хмельницького, 1, с. Пiдбережжя,
вул. Голейко, 7, с. Рахиня,
вул. Щентральна,,22, с. Соrryкiв,
вул. Шевченка,7 |, с. Тростянець,

]

]

Найменування центру надання
адмiнiстративноi послуги, в

якому здiйснюеться
обс,туговування суб'екта

Мiсце знаходження центру
надання адмiнiстративноi
послчги

53. с. Т



вул. Шевченка,92, с. Яворiв,
вул. Шевченка, 4, с. Якубiв

2.
Iнформацiя щодо режиму
роботи ценцrу ЕаданЕя
адмiнiстративноi послуги

Релспм роботи Управлiння надапня
адмiнiстративних послуг !олинсько[
Mlcbкol радп:
Понедiлок - 09:00 год - ].б:00 год
BiBTopoK - 09:00 год - 1б:00 год
Середа - 09:00 год- 1б:00 год
Четвер - 09:00 год - 20:00 год
П'ятниця - 08:00 год - 15:00 год
Субота - 08:00 год - 15:00 год
Недiля - вихйний день

реясим роботи видаленпх робочих
мiсць адмiнiстраторiв:
Понедiлок - 08:00 год - 1б:00 год
BiBTopoK - 08:00 год - 16:00 год
Середа - 08:00 год - 16:00 год
Четвер - 08:00 год - 1б:00 год
П'ятниця - 08:00 год - 15:00 год
Перерва на обiд з 12:00 год до 13:00 год
Субота, недiля - вихiднi днi

J.

Телефоrr/факс, адреса
електронноТ пошти та веб-
сайт центру надання
адмiпiстративноi пос.rryги

Тел.: (03477) 2-50-53
e-mail : спар.dоlупа.iпfо@gmаil.соm
веб-сайт: https://cnap.dolyna.if.ua

, Iнформацiя про суб'скта надання адмiнiстрQтивноi послуги
4. Мiсцезнаходкення

суб'екта надання
адr,riнiстративноi посrrуги

вул. Юностi,23 м.Iвано-Фраrrкiвськ, 76492

5. Iнформацiя щодо pe)rc.rмy

роботи суб' екга надання
адмiнiстративноi посrтупа

щодня, KprM вихiдних i святкових днiв, з
09.00 до 17.45 (напередодri вихiдних днiв -
з 09.00 до 16.45 i свяжових - з 09.00 до
15.45) з перервою на обiд з 13.00 до 13.45

6. Телефоrr/факс (довiдка),
адреса елекгронноi пошти
та веб-сайт суб'екга
надання 4цмiнiстративноi
посJIупl

тел. (0342)55-48-03
адреса електронноi поrrrпt:
ivano-fгankivsk@patrol.police.gov.ua
вб-сайт:
http:z7www.http:фatrol.police.gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентуеться надаЕня адмiнiстративноi послуги
7. Закони Украiни Зqк9ни Украihи:



кПро Нацiоншrьну полiцtю>>,
uПро приеднання УкраiЪи до
европейськоi Угоди про мiжнародне
дорожне перевезеЕня небезпечних
BaIrTФKiB (ДОIIНВ)),
uПро перевезення небезпечних
вантажiв>,
<Про дорожнiй рух>,
<Про дозвiльну систему у сферi
господарськоi дiяльностЬ>,
пПро перелiк документiв дозвiльного
характеру у сферi господарськоi
дiяльностi>>.

8. Акти Кабiнеry MiHicTpiB
Украihи

Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 01 червЕя 2002 року JS 7З3 <Про
затвердження Порядку i правил
проведення обов'язкового стр€lхування
вiдповiдальностi суб'ектiв перевезення
небезпечних вантажiв Еа випадок
настання негативних наслiдкiв пiд час
перевезення небезпечних BarrTaжiB>l, вiд
10 жовтня 2001 року Ns 1З06 ,,Про
11равила дорожнього руху", вiд 04 червня
2007 року Ns 795 ..Про затверджеЕЕя
перелiку платних посJIуг, якi надаються
пiдроздiлами MiHicTepcTBa внутрiшпiх
справ, Нацiона.llьноi полiцii та .Щержавноi
мiграчiйноi служби, i розмiру плати за ix
надаItня>>, Розпорядження КМУ вiд 16
травня 201t4 р. Nэ 523-р <,Щеякi питанЕя
надaшня адмiнiстративних послуг органiв
виконавчоi влади через центри надаЕIiя
алмiнiстративних послуг>.

9. Акти центральних оргаItlв
виконавчоi влади

Наказ МВС вiд 04.08.2018 J$ б56 <Про
затвердженЕя деяких нормативно-
правових aKTiB з питаЕь дорожяього
перевезе}Iня небезпечних вантажiв>,
наказ НацiональноТ полiцiТ Украiни вiл
06 листопада 2015 Ns 73 <Про
затверджеЕня Положення про
.Щепартамент патрульноi полiцiЬ>(зi
змiнами); наказ .Щепартаменту патрульноi
полiцii вiд 29.L2.2017 Ns 6451 <Про



внесенЕя змiн до Положення про
управлiння патрульноi полiцii в IBaHo-
Франкiвськiй областi ,Щепартаменry
патрульноi полiцii>.

10. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого с€lмоврядування

Рiшення .Щолинськоi MicbKoi ради вiд
28.05.2020 Ns 575-1 б/2020
.<про створення Щентру надання
адмiнiстративних послуг>

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
11. Пiдстава для одержацня

адмiнiстративноi послуги
Звернення заявника щодо отримання
погодження маршруту руху
трulнспортного засобу пiд час дорожЕього
перевезення небезпечних вантажiв.

L2, Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
дJUI отримання
адмiнiстративноi послуги,
а також вимоги до них

.Щля отримання адмiнiстративноi послуги
необхiдно подати:
1) *заяву встановленого зразка (у заявi
заtначаються
мiсцезнаходження

маршрут руху.'i телефони
вiдправника, перевiзника та одержувача
небезпечного вант€Dку, вiдомостi про
транспортнi засоби, кiлькiсть
небезпечного ваЕт€Dку, строк перевезення
та прlзвище уповнов{Dкеного
(вiдповiдальноi за перевезепня особи)
2) копiю свiдоцтва про пiдготовку
уповIlовaDкеного з питань безпеки
перевезення вантажiв (для резидентiв
УкраiЪи) та копiю наказу (договору) щодо
його призначення;
3) копiю ДОПНВ-свiдоцтва про
пiдготовку водiiЪ транспортних засобiв,
що перевозять небезпечнi вантажi;
4) копiю свiдоцтва про допущення
транспортних засобiв до перевезення
визначених небезпечних вантажiв;
5) копiю чинного договору обов'язкового
стрitхувllння вiдповiдальностi суб'ектiв
перевезення небезпечних вантажiв на
випадок настЕlнЕя негативних наслiдкiв
пiд час перевезення небезпечних
вантажiв;



6) копiю дозвоJry на перевезення
вибухових матерiалiв i речовин або
бойових припасiв до вогнеп€лJIьноi зброi,
виданий полiцiею (за необхiдностi);
7) локумент, що пiдтверджуе
повновФкення уповнов€Dкеноi особи, у
разi под€lння зЕuIви представником
перевiзника;
8) копiю квитанцii щодо оплати
адмiнiстативноi посJryги за оформленЕя
погодженЕя.

13. Порядок та спосiб
подшtня документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi посrryги

Послiдовнiсть дiй
адмiнiстративноi послуги :

одержувача

1) подання до центру надаЕпя
адмiнiстративних послуг повного
комплекту документiв, необхiдного для
отримання погоджеЕня маршруту руху
транспортного засобу пiд час дорожнього
перевезення небезпечrrих вантажiв;
2) перевiрка поданих одержувачем
посJryги документiв;
3) направлення документiв до управлiння
патрульноi полiцii в Iвано-Франкiвськiй
областi;
4) оформлення погодження маршруту
руху трЕlliспортного засобу пiд час
дорожЕього перевезеЕня небезпечних
вантажiв;
5) унесення даних до iнформацiйного
портаIry Нацiона.lrьноТ полiцii УкраiЪи;
6) надсилання документiв до центру
надання адмiнiстративцих посJryг;
7) видача заявниковi погодження
маршруту руху тр€lнспортного засобу пiд
час дорожнього перевезення небезпечних
BaHTФKiB.

14. flлатнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
посJryги

Платна

У разi платностi:

|4.\ Нормативно-правовi акти,
на пiдставi яких
стягуеться плата

BapTicTb послуги визЕачена постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 04 червня
2007 року Л! 795 кПро затвердження



перелlку платних послуг. якi надаються
пiдроздiлами MiHicTepcTBa внутрiшнiх
справ, Нацiональноi полiцii та .щержавноi
мiграцiйноi служби, i розмiру плати за ix
надання).

\4.2. Розмiр та порядок
внесеIIня плати
(адмiнiстративного збору)
за платну адмiнiстративну
посJryry

95 гривень та 190 гривень

14.3. Розрахунковий рахунок
для внесепЕя плати

| 95 гривень

| 
Отримувач платежу: .Щепартамент
патрульноТ полiцii,

I 
y"roo"u банку: ,Щержавна казначейська
сrryжба УкраiЪи. м. КиiЪ рахунок
отримувача:
Ns UA27820 l 720355 1 2900 2000о927 45
Код е.ЩПОУ 40108646
Реквiзити дJuт внесення плати за
оформлення та видачу документiв щодо
погодження маршрутiв дорожнього
,перевезення небезпечних вантажiв
* 

;7 З2603:'t070008;zz;еДПОУ/iпн, Без
пдв.
zz-кiлькiсть посJý/г, €ЩРПОУ/iпн -
вкЕвуеться код еДРПОУ, або
iдентифiкацiйний код фiзичноi особи
платпика посJryг.

190 грпвень
(TepMiHoBo)

Отримувач платежу: .Щепартамент
патрульноi полiцii,
ycтalroBa банку: .Щержавна казначейська
стryжба УкраiЪи, м. КиiЪ рахунок
отримувача:
Ns UA278201 7 20з55|29оо20000927 45
Кол е.ЩПОУ 40l08646
Реквiзити для внесенЕя плати за
оформлення та видачу документiв щодо
погоджеЕЕя маршрутiв дорожнього
перевезення небезпечних вантажiв
* 

;7 3260З;|010007;zz;еДРПОУ/iпн, Без
дд,_



zz-кiлькiсть послуг, е.ЩПОУ/iпн -
вкаj}уеться код едрпоу, або
iдентифiкацiйний код фiзичноi особи
платника посJIуг.

15. Строк надання
адмiнiстративноi посrryги

10 робочих днiв

16. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi посrryги

1. Подання перевiзником не в повному
обсязi документiв, необхiдних дJIя
одержання погодження.
2. Виявлення в докумеЕтах, поданих
перевiзником порушень., недостовiрних
вiдомостей

1,7. Результат надання
адмiнiстративноi посrryги

Видача погодження маршруту руху
транспортного засобу пiд час дорожнього
перевезення небезпечних вантажiв або
надання листа з обцрунryванням причини
вiдмови у видачi погодження.

18. Способи оlримання
вiдповiдi (результаry)

Особисто, через уповновФкену особу або
Еадсилаеться поштою за вимогою
суб'екта звернення.

*при зверненнi пред'являеться документ, що засвiдчуе особу суб'екта звернення
та довiренiсть, якщо зЕцвIlик дiе в iHTepecax iншоi особи.

Начальник управлiння
патрульноi полiцii
в IBaHo-(DpaHKiBcbKiй областi
,Щепартамепту патрульноi полiцii
капiтан полiцil Олег КОСТЕнко


